
  

 

 

 

 
 

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เพิ่มเติม ครั้งที ่8 

 





ค ำน ำ 
 

  ตามที่เทศบาลนครนครราชสีมาได้จัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) ส าหรับใช้เป็นกรอบการด าเนินงานในช่วงระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 และได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติมไปแล้ว 7 ฉบับ นั้น 
 

เนื่องจาก ขณะนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมโครงการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าเทศบัญญัติงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดทั้ง
มีความจ าเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล จึงได้จัดท าโครงการเพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
สถานการณ์ปัจจุบันเพ่ือด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยส่วนรวมและเพ่ือตอบสนอง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
นอกจากนี้เทศบาลนครนครราชสีมายังจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์เพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอ และได้มาตรฐานอันจะท าให้การจัดบริการสาธารณะในด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดท าแผนพัฒนำเทศบำลนครนครรำชสีมำ (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 

 

โดยด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 8 ตามนัยข้อ 22 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

 

       

          กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
 

         เทศบาลนครนครราชสีมา 

 



สารบัญ 
 

 แบบ ผ.02 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น หน้า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
 แผนงานเคหะและชุมชน  

1 โครงการบริหารจัดการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 1 
   
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ  
 แผนงานการพาณิชย์  

1 โครงการวางท่อเมนประปาชนิด HDPE พร้อมยกเลิกระบบท่อเมนเดิม (ชนิดท่อ A/C) เทศบาลนครนครราชสีมา 2 
2 โครงการลดน้้าสูญเสียในระบบจ้าหน่ายน้้าของส้านักการประปา เทศบาลนครนครราชสีมา 3 
   
 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์  
 แผนงานการศึกษา 13 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 18 
   

 



ยุทธศาสตร์ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

3. ยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
จัดการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3.1 แผนงานเคหะและชุมชน  -  -  -  -  -  -  -  - 1      1,000,000        1      1,000,000       

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 1      1,000,000       1      1,000,000      
4. ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพ
4.1 แผนงานการพาณิชย์  -  -  -  -  -  -  -  - 2 270,000,000    2      270,000,000   

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 2      270,000,000   2      270,000,000  
รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 3      271,000,000   3      271,000,000  

หน้า 1-1

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 ถึง พ.ศ. 2565) เพ่ิมเตมิ ครั้งที ่8

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

แบบ ผ. 01 



2561 2562 2563 2564 2565
1 บริหารจัดการ

เพิ่มพื้นที่
สีเขียว
อย่างยั่งยืน

 -เพื่อเปน็การ
ปรับปรุงภมูิทศัน์
ใหม้ีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น
 -เพื่อเปน็การเพิ่ม
ปอดของเมือง
ใหม้ากขึ้น
 -เพื่อเปน็การ
ดูดซับฝุ่นละออง
และสารมลพษิ
และควบคุม
คุณภาพอากาศ
ใหอ้ยู่ในเกณฑ์
ที่ปลอดภยั

 -ปลูกต้นไม้ใหค้รอบคลุมทกุพื้นที่
ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา
 -ปลูกต้นไม้เนื่องในวนัส าคัญต่างๆ 
เช่น วนัพชืมงคล, วนัเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั, วนัเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา
พชัรสุธาพมิลลักษณ์พระบรมราชินี, 
วนัเข้าพรรษา, วนัวสิาขบชูา, 
วนัแม่แหง่ชาติ, วนัรักต้นไม้, 
วนัพอ่แหง่ชาติ ฯลฯ เปน็ต้น

1,000,000  -ร้อยละ
ปริมาณพื้นที่
สีเขียวเพิ่ม
มากขึ้น
 -ร้อยละ
ปริมาณ
ค่าคาร์บอน
เครดิตลดลง

 -มีพื้นที่สีเขียว
เพิ่มมากขึ้น
 -มีปอดของ
เมืองเพิ่ม
มากขึ้น
 -มีการดูดซับ
ฝุ่นละอองและ
สารมลพษิ
และควบคุม
คุณภาพอากาศ
ใหอ้ยู่ในเกณฑ์
ที่ปลอดภยั

ส่วนการโยธา
ส านักช่าง

                    หน้า 1

รวม 1 0 0 0 0 1,000,000

                    หน้า 26

   3 ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แนวทางการพัฒนาที่ 3.4 เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใหม้ีความสมบรูณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม

ตัวชี้วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

แบบ ผ. 02 



2561 2562 2563 2564 2565
1 วางทอ่เมนประปา

ชนิด HDPE พร้อม
ยกเลิกระบบทอ่เมน
เดิม (ชนิดทอ่ A/C)
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพื่อเปน็การลดปริมาณ
น ้าสูญเสียในระบบ
จ้าหน่ายน ้าประปาอย่าง
ครอบคลุม
 -เพื่อใหก้ารจ่ายน ้าประปา
มีประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิลมากยิ่งขึ น
 -เพื่อใหก้ารบริหารจัดการ
งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ
งานซ่อมบ้ารุงมี
ประสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ น

 -ด้าเนินการลดปริมาณ
น ้าสูญเสียในระบบจ้าหน่าย
น ้าประปา โดยก่อสร้างวาง
ทอ่เมนประปา ชนิดทอ่ HDPE
พร้อมยกเลิกระบบทอ่เมนเดิม
(ชนิดทอ่ A/C) ภายในพื นที่
ใหบ้ริการของเทศบาลนคร
นครราชสีมา

120,000,000 โครงการได้
ด้าเนินการ
ตามหว้ง
ระยะเวลา
และเปา้หมาย
ที่ก้าหนด

 -ปญัหาน ้าสูญเสีย
ในระบบจ้าหน่าย
น ้าประปาลดลง 
 -ประชาชนผู้ใช้น ้า
ได้รับบริการ
น ้าประปาอย่างทั่วถึง
 -งบประมาณที่
เกี่ยวข้องกับงาน
ซ่อมบ้ารุงเปน็ไป
อย่างมีประสิทธภิาพ
 -ทรัพยากรน ้าที่มี
อยู่ได้มีการใช้งาน
อย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด

ส้านักการ
ประปา

                    หน้า 2

แผนงานการพาณชิย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02 



2561 2562 2563 2564 2565

แผนงานการพาณชิย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02 

2 ลดน ้าสูญเสีย
ในระบบจ้าหน่าย
น ้าของส้านักการ
ประปา
เทศบาลนคร
นครราชสีมา

 -เพื่อจ้างส้ารวจ ทดสอบ
โครงข่ายทอ่จ่าย
น ้าประปาและออกแบบ
พร้อมติดตั งระบบควบคุม
น ้าสูญเสีย รวมทั งบริหาร
จัดการลดน ้าสูญเสีย ใน
พื นที่จ่ายน ้าของเทศบาล
นครนครราชสีมา

 ด้าเนินการส้ารวจ ทดสอบ
โครงข่ายทอ่จ่ายน ้าประปา
และออกแบบพร้อมติดตั ง
ระบบควบคุมน ้าสูญเสีย 
รวมทั งบริหารจัดการลด
น ้าสูญเสียในพื นที่จ่ายน ้าของ
เทศบาลนครนครราชสีมา 
แบง่เปน็ 3 ระยะ ดังนี 
ระยะที่ 1
1.ศึกษาก้าลังการผลิต
น ้าประปาของระบบที่มีการ
เดินระบบในปจัจุบนั และ
ประเมินศักยภาพของระบบ
ผลิตจากแผนการลงทนุของ
ส้านักการประปา เทศบาล
นครนครราชสีมา

150,000,000  -ร้อยละของ
ปริมาณน ้า
สูญเสียที่ลดลง

1.มีฐานข้อมูล
โครงข่ายทอ่จ่าย
น ้าประปา และ
ฐานข้อมูลผู้ใช้น ้าที่
ถูกต้องสมบรูณ์
2.มีระบบควบคุม
น ้าสูญเสีย (DMA) 
ครอบคลุมพื นที่
ใหบ้ริการจ่าย
น ้าประปา
3.มีการเฝ้าระวงั 
และวเิคราะหใ์น
การบริหารจัดการ
น ้าสูญเสียอย่างเปน็
ระบบ
4.สามารถลด
น ้าสูญเสียได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ และ
มีเปา้หมายที่ชัดเจน 

ส้านักการ
ประปา

                    หน้า 3



2561 2562 2563 2564 2565

แผนงานการพาณชิย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02 

2.ศึกษาปริมาณความ
ต้องการน ้าใช้ในปจัจุบนัและ
อนาคตช่วงระยะเวลา 20 ป ี
(แบง่เปน็ทกุๆ ช่วงเวลา 5 ป)ี
และประเมินศักยภาพของ
ระบบทอ่จ่ายน ้าที่มีใน
ปจัจุบนัและวางแผนการ
ปรับปรุงระบบจ่ายน ้ารองรับ
ความต้องการในอนาคต
3.จัดท้าแบบจ้าลองชลศาสตร์
และวเิคราะหศั์กยภาพของ
ระบบจ่ายน ้าในปจัจุบนั 
ในการรองรับความต้องการ
ในอนาคตช่วงระยะเวลา 
20 ป ี(แบง่เปน็ทกุๆ ช่วงเวลา
5 ป)ี พร้อมกับใช้ออกแบบ
ขอบเขตพื นที่ควบคุมน ้า
สูญเสีย (DMA) ใหค้รอบคลุม
พื นที่ใหบ้ริการของเทศบาล
นครนครราชสีมา

5.ประชาชนมีน ้าใช้
อย่างเพยีงพอและ
ทั่วถึง
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แบบ ผ. 02 

4.ส้ารวจ ทดสอบโครงข่าย
ทอ่จ่ายน ้าประปาพร้อม
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศภมูิศาสตร์ (GIS) 
ของโครงข่ายทอ่จ่ายน ้าประปา
และมาตรวดัน ้าผู้ใช้น ้าให้
ถูกต้องสมบรูณ์
5.ออกแบบขอบเขตพื นที่
ควบคุมน ้าสูญเสียโดยการ
จัดท้า Zero Test พร้อมทั ง
เสนอแนะการตัดบรรจบทอ่
ใหไ้ด้ตามขอบเขตของพื นที่
DMA ที่ได้ออกแบบ 
ใหค้รอบคลุมโครงข่ายทอ่
จ่ายน ้าทั งหมด
6.ออกแบบ Step Test 
ทกุๆ พื นที่ควบคุมน ้าสูญเสีย 
เพื่อใช้ประกอบการส้ารวจหา
จุดแตกร่ัวได้รวดเร็ว และ

                    หน้า 5



2561 2562 2563 2564 2565

แผนงานการพาณชิย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02 

มีประสิทธภิาพ
7.ก่อสร้างตัดประสานทอ่ 
และติดตั งประตูน ้าปดิกั น
ขอบเขตพื นที่ DMA ให้
สมบรูณ์ จ้านวนไม่น้อยกวา่ 
5 DMA
8.ก่อสร้างติดตั งมาตรวดัน ้า 
DMA พร้อมระบบรับ-ส่ง
ข้อมูลอัตโนมัติ (RTU) 
แต่ละพื นที่ DMA จ้านวน 
ไม่น้อยกวา่ 5 DMA
9.วเิคราะหป์ริมาณน ้าสูญเสีย
ในพื นที่ DMA ทั งเชิง
กายภาพและเชิงพาณิชย์
10.บริหารจัดการควบคุมลด
น ้าสูญเสียในพื นที่ตัวอย่าง
ที่ได้ติดตั งระบบ DMA แล้ว
เสร็จ 5 พื นที่ โดยการส้ารวจ
หาทอ่ร่ัว และจัดท้า
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แบบ ผ. 02 

Step Test จากข้อมูลที่ได้
จากผลการวเิคราะหน์ ้า
สูญเสียในพื นที่ DMA 
ตามข้อ 7 งบประมาณในการ
ด้าเนินงานระยะที่ 1 เปน็เงิน
30,000,000 บาท
ระยะที่ 2
1.ก่อสร้างตัดประสานทอ่ 
และติดตั งประตูน ้าปดิกั น
ขอบเขตพื นที่ DMA ให้
สมบรูณ์ ครอบคลุมพื นที่
บริการและโครงข่ายทอ่จ่าย
น ้าประปา ส่วนที่เหลือทั งหมด
2.ก่อสร้างติดตั งมาตรวดัน ้า 
DMA พร้อมระบบรับ-ส่ง
ข้อมูลอัตโนมัติ (RTU) แต่ละ
พื นที่ DMA ใหส้มบรูณ์ 
ครอบคลุมพื นที่บริการและ
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แบบ ผ. 02 

โครงข่ายทอ่จ่ายน ้าประปา
ส่วนที่เหลือทั งหมด
3.วเิคราะหป์ริมาณน ้าสูญเสีย
ในพื นที่ DMA ทั งเชิง
กายภาพและเชิงพาณิชย์
4.ศึกษา วเิคราะหเ์ปา้หมาย
ในการควบคุมน ้าสูญเสีย 
และจัดท้าแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมน ้า
สูญเสีย พร้อมงบประมาณที่
จะต้องใช้ในการควบคุมลด
น ้าสูญเสียใหไ้ด้ตามเปา้หมาย
ที่ก้าหนด
5.จัดท้าโปรแกรมส้าเร็จรูปใน
การเฝ้าระวงัและวเิคราะหน์ ้า
สูญเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
ในการตรวจสอบและเฝ้า
ระวงัส้าหรับการบริหารจัดการ
น ้าสูญเสีย งบประมาณ

                    หน้า 8



2561 2562 2563 2564 2565

แผนงานการพาณชิย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02 

ในการด้าเนินงาน ระยะที่ 2
เปน็เงิน 30,000,000 บาท
ระยะที่ 3
1.เฝ้าระวงั และวเิคราะหน์ ้า
สูญเสียทกุพื นที่ DMA พร้อม
จัดท้ารายงานผลการ
วเิคราะหน์ ้าสูญเสียภาพรวม
ทั งพื นที่บริการ และน ้า
สูญเสียแต่ละ DMA ในแต่ละ
เดือน
2.จัดท้า Zero Pressure 
Test เพื่อตรวจสอบ และ
ยืนยันสถานะของขอบเขต
พื นที่ DMA ไม่น้อยกวา่เดือน
ละ 1 พื นที่ DMA
3.จัดท้า Step Test ในพื นที่
DMA ไม่น้อยกวา่เดือนละ 
2 พื นที่ DMA
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แบบ ผ. 02 

4.ส้ารวจหาทอ่แตกร่ัวแบบ 
Active Leak Control ใน
พื นที่ DMA ทั งแบบกระจาย
ทั่วพื นที่ DMA และแบบ
เจาะจงตามผล Step Test
ใน DMA ที่ได้ทดสอบ และ
การวเิคราะหท์างด้าน
ชลศาสตร์อื่นๆ
5.ส้ารวจ ออกแบบและ
เขียนแบบก่อสร้าง พร้อม
ประมาณการค่าวสัดุอุปกรณ์
และค่าแรงงานปรับปรุงทอ่ที่
เส่ือมสภาพที่ผ่านการอนุมัติ
จากคณะกรรมการตรวจ
รับงาน
6.ซ่อมทอ่แตกร่ัว จากการ
ส้ารวจหาทอ่แตกร่ัว Active 
Leak Control และรับแจ้ง
จากผู้ใช้น ้า
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รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02 

7.ก่อสร้างปรับปรุงทอ่จ่ายน ้า
ที่อนุมัติโดยคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน เพื่อลดการ
แตกร่ัวและเพิ่มประสิทธภิาพ
การจ่ายน ้าใหดี้ขึ น และเพิ่ม
โอกาสในการขายน ้าใหก้ับ
ผู้ใช้น ้าอย่างต่อเนื่อง
8.ด้าเนินงานตั งแต่ข้อ 1-7 
เพื่อควบคุม และลดน ้า
สูญเสียไม่น้อยกวา่ร้อยละ 15
ของปริมาณน ้าสูญเสียเฉล่ีย 
6 เดือนย้อนหลังก่อนเร่ิมงาน
ตามสัญญา โดยจะต้องสอบ
เทยีบความถูกต้องของมาตร
วดัน ้าหลักที่จ่ายออกจาก
สถานีผลิตน ้าประปา และ

                    หน้า 11
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แผนงานการพาณชิย์
แนวทางการพัฒนาที่ 4.4 พัฒนาผังเมืองและโครงสร้างพื นฐานให้พร้อมรับการเติบโตของเมือง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ โครงการ วตัถุประสงค์ เปา้หมาย
งบประมาณ (บาท)

ตัวชี วดั
ผลที่คาดวา่
จะได้รับ

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

ก. ยุทธศาสตร์จังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพฒันาโครงสร้างพื นฐาน
   4 ยุทธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ

แบบ ผ. 02 

สถานีสูบจ่ายน ้าประปา
ของส้านักการประปา 
เทศบาลนครนครราชสีมา 
งบประมาณในการด้าเนินงาน
ระยะที่ 3 เปน็เงิน
90,000,000 บาท

                    หน้า 12

รวม 1 0 0 0 0 270,000,000
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1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน            

(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบต้ังพื้นหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บทียีู จ านวน 
1 เคร่ือง (ราคามาตรฐาน) (โรงเรียนกีฬา
เทศบาลฯ)

       40,900 ส านักการศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน            
(ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบติดผนัง (ระบบ 
Inverter) ขนาด 12,000 บทียีู จ านวน 1 เคร่ือง
(ราคามาตรฐาน) (โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ)

       18,500 ส านักการศึกษา

หน้า 13

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -พดัลมอุตสาหกรรม ขนาดใบพดั 24 นิ้ว 
จ านวน 14 ตัวๆ ละ 3,790 บาท 
(ราคาทอ้งถิ่น) (โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ)

       53,060 ส านักการศึกษา

4 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -พดัลมติดเพดาน ขนาดใบพดั 18 นิ้ว จ านวน 
8 ตัวๆ ละ 1,990 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)   
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ)

       15,920 ส านักการศึกษา

5 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -พดัลมติดเพดาน ขนาดใบพดั 16 นิ้ว จ านวน 
4 ตัวๆ ละ 1,790 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)  
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ)

         7,160 ส านักการศึกษา

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 
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บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 

6 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -พดัลมติดผนัง ขนาดใบพดั 16 นิ้ว จ านวน 3 
ตัวๆ ละ 1,690 บาท (ราคาทอ้งถิ่น)     
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ)

         5,070 ส านักการศึกษา

รวม 0 0 0 0      140,610

หน้า 14
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1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

 -โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV 
ความละเอียดจอภาพไม่น้อยกวา่ 3840X2160 พกิเซล
 ขนาด 65 นิ้ว จ านวน 119 เคร่ืองๆ ละ 30,000 บาท 
(ราคามาตรฐาน) ส าหรับโรงเรียน ดังนี้
 +โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร) 
จ านวน 10 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัสมอราย)
จ านวน 24 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
จ านวน 45 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะช า)
จ านวน 20 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 5 (วดัปา่จิตตสามัคคี)
จ านวน 13 เคร่ือง
 +โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา 
(อนุสรณ์ 70 ป ีเทศบาล) จ านวน 7 เคร่ือง

   3,570,000 ส านักการศึกษา

หน้า 15

รวม 0 0 0 0   3,570,000

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 
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1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ครุภณัฑ์กีฬา  -เสาเซปกัตะกร้อ+ชุดเฟอืงโลหะมาตรฐาน 

จ านวน 1 ชุด (ราคาทอ้งถิ่น)                 
(โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ)

       43,800 ส านักการศึกษา

2 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์กีฬา  -ปา้ยคะแนนพร้อมขาต้ัง จ านวน 1 ชุด     
(ราคาทอ้งถิ่น) (โรงเรียนกีฬาเทศบาลฯ)

       17,500 ส านักการศึกษา

รวม 0 0 0 0       61,300

หน้า 16
บญัชีครภุณัฑ์

แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 
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1 การศึกษา ค่าครุภณัฑ์ ที่ดิน

และส่ิงก่อสร้าง
ครุภณัฑ์
คอมพวิเตอร์หรือ
อิเล็กทรอนิกส์

 -เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับส านักงาน 
จ านวน 174 เคร่ืองๆ ละ 16,000 บาท (ราคา
มาตรฐาน) ส าหรับโรงเรียน ดังนี้
 +โรงเรียนเทศบาล 1 (บรูพาวทิยากร)
จ านวน 60 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 2 (วดัสมอราย)
จ านวน 34 เคร่ือง
 +โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
จ านวน 45 เคร่ือง
 +โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมา
(อนุสรณ์ 70 ป ีเทศบาล) จ านวน 35 เคร่ือง

   2,784,000 ส านักการศึกษา

หน้า 17

รวม 0 0 0 0   2,784,000

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 



2561 2562 2563 2564 2565
1 สร้างความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
 และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ส านักงาน  -โต๊ะอเนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมี่ยม พบัได้
 ขนาด 80x180x75 ซม. จ านวน 250 ตัวๆ ละ 
2,500 บาท (ราคาทอ้งถิ่น) (งานบริหารงาน
ทั่วไป)

625,000 กองสวัสดิการ
สังคม

รวม 0 0 0 0 625,000

              หน้า 18

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 
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1 สร้างความ

เข้มแข็งของ
ชุมชน

ค่าครุภณัฑ์ที่ดิน
 และส่ิงก่อสร้าง

ครุภณัฑ์ไฟฟา้
และวทิยุ

 -เคร่ืองขยายเสียงตามสายและอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมติดต้ัง ภายในชุดประกอบด้วย
 1.เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 1,500 วตัต์ 
USB/FM จ านวน 1 เคร่ือง                          
 2.ล าโพงฮอร์นพร้อมยูนิตฮอร์น จ านวน 10 ใบ
 3.ไมโครโฟนสาย จ านวน 1 ตัว
 4.สายล าโพง 2 × 0.90 SQ.MM จ านวน  
2,000 เมตร
 5.อุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด    
 (ราคาทอ้งถิ่น) (งานบริหารงานทั่วไป)
จ านวนทั้งหมด 13 ชุดๆ ละ 75,000 บาท

975,000 กองสวัสดิการ
สังคม

              หน้า 19

รวม 0 0 0 0 975,000

บญัชีครภุณัฑ์
แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ครัง้ที่ 8

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท
เปา้หมาย

(ผลผลิตของครุภณัฑ์)
งบประมาณ (บาท) หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก

แบบ ผ. 03 
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